FUNDO MINAS

EDUCAÇÃO E CULTURA
2016
INSTITUTO PELO BEM DO
PLANETA
PROJETO DOURADINHO EM VALADARES
www.facebook.com/PBemdoPlaneta

Incentivar e promover consciência ambiental
para alunos e professores na área do Rio Doce
Com o rompimento da barragem de rejeitos tóxicos, a lama que invadiu o Rio
Doce deixou os municípios abastecidos por ele impossibilitados de utilizarem água.
Análises feitas em Governador Valadares constataram que o rio está altamente
contaminado por alumínio, manganês e ferro. Mais de 220 cidades nos estados
de Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidas. Várias espécies de peixes,
invertebrados, anfíbios, répteis foram mortas, algumas podem ter sido extintas.
A lama chegou ao Espírito Santo e invadiu 3 km mar adentro e 10 km da costa.
Atividades econômicas como a pesca e o turismo foram totalmente prejudicadas.
O Instituto Pelo Bem do Planeta promove gestão ambiental em comunidades
vulneráveis a riscos e/ou catástrofes ocasionados pelas mudanças climáticas ou
por intervenções humanas, trabalhando na prevenção e na mitigação destes riscos
em comunidades urbanas ou rurais. A organização vai atuar em parceria com
o Projeto Douradinho, ação cultural de educação ambiental, para incentivar a
valorização dos recursos hídricos entre alunos do ensino básico e seus professores,
a partir de um personagem de livro infanto-juvenil, o peixe cascudo Douradinho,
tornando-os criadores de ações ambientais.

GOVERNADOR VALADARES
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto propõe:

4 mil
alunos

impactados pelo projeto

• Levar o debate sobre a importância da preservação dos rios para dentro e fora
da sala de aula;
• Discutir e refletir com alunos sobre a tragédia que vitimou o Rio Doce;
• Estimular a realização de ações que gerem impacto positivo na recuperação do
rio e matas ciliares;
• Transformar os alunos em agentes multiplicadores de boas práticas ambientais.

crianças atuando como
agentes multiplicadores de

boas práticas ambientais

futuros adultos

conscientes e responsáveis
para com os recursos naturais

“

O intuito do projeto é que as gerações futuras continuem o trabalho que eu estou

começando, pois eu acho que não conseguirei mais ver em vida o Rio Doce como era.
Ricardo Abrahão, Líder do projeto

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2016
AHOBERO - ASSOCIAÇÃO
DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
DE BENTO RODRIGUES

Produção de geleia de pimenta como fonte de renda
e desenvolvimento local
O rompimento da barragem do Fundão paralisou as atividades de produção de
geleia de pimenta da AHOBERO, que se encontravam em processo de expansão e
geravam renda para moradores de Bento Rodrigues. Quando a barragem rompeu,
a plantação de 1.500 pés de pimenta foi soterrada pela lama de rejeitos. Os
equipamentos foram recuperados e já voltaram a produzir em um espaço alugado
em Mariana. Com a retomada das atividades, a associação necessita de apoio
financeiro para continuar a produção.

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA
DE GELEIA DE PIMENTA BIQUINHO

Fundada em 2002, a AHOBERO tem como objetivo principal desenvolver um
projeto de geração de trabalho e renda. A geleia de pimenta tornou-se um dos
símbolos de Bento Rodrigues e tem boa aceitação no mercado. O produto pode
ser usado para acompanhar carnes, queijos, torradas e até mesmo em sorvetes.
MARIANA
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a AHOBERO pretende:
• Adquirir potes, embalagens e rótulos para dar sequência ao trabalho
desenvolvido;
• Agregar mais valor ao produto com a produção da geleia de pimenta picante;
• Atingir produção suficiente para atender o público existente e alcançar novos
mercados, tais como feiras, exposições, comércios locais e regionais;
• Aumento de renda para os associados e melhoria da qualidade de vida.

9

associados
gerando renda

melhoria de vida para

45

pessoas

melhoria da

produção e comercialização

“

Nós participamos de muitas feiras. A intenção é crescer e
conseguir dar emprego para outras mulheres de Bento.
Keila Vardeli Fialho, Presidente, AHOBERO

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2016
AMIGOS DE IRACAMBI
FLORESTAS PARA ÁGUA
www.en.iracambi.com

Reversão de danos ambientais por meio da restauração
florestal em áreas de recargas de nascentes
Há cem anos, a Zona da Mata era a região mais rica de Minas Gerais, mas hoje
é uma das regiões mais desprovidas do estado. A produção agrícola comercial
baseada no uso de agrotóxicos e o desmatamento provocaram degradação do
solo e contribuíram para uma crise hídrica no local, prejudicando o sustento de
agricultores familiares.
Fundada em 1999, a organização Amigos de Iracambi trabalha pela conservação
da floresta. Em 2015 lançou o programa Florestas para Água, que busca soluções
para o sério problema de degradação ambiental por meio da conscientização da
população local e da restauração florestal.

ROSÁRIO DA LIMEIRA
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, os Amigos de Iracambi pretendem:
• Mobilizar 1.000 pessoas e encorajar os agricultores familiares a participarem do
programa;
• Doar 100 árvores para cada uma das 30 famílias de agricultores;
• Lançar um movimento para reversão de danos ambientais por meio da
restauração florestal;
• Desenvolver um modelo ambiental onde os custos e benefícios sejam
compartilhados pela comunidade.

plantio de

3000
árvores

em áreas de recarga de nascentes

proteção de recursos hídricos,
melhoria dos solos e

geração de oxigênio

contribuição para a

mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas

“

Cortamos florestas para dar lugar ao desenvolvimento econômico muitas vezes mal
planejado, e agora estamos sentindo os resultados de uma grave crise hídrica no planeta.
Guilherme Valvasori, Coordenador do projeto

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2016
FA.VELA - FUNDO DE
ACELERAÇÃO DA ESCOLA
PARA O DESENVOLVIMENTO
VELA

Educação empreendedora e aceleração de negócios
no Morro do Papagaio
O Aglomerado Santa Lúcia, popularmente conhecido como Morro do Papagaio,
é uma das maiores comunidades de Belo Horizonte com população de 28.000
habitantes. A comunidade apresenta índices significativos de analfabetismo,
pouca oferta de capacitação profissional e padrões baixos de emprego formal e
qualificação dos jovens.

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO | PIPA “VOANDO

O FA.VELA foi criado em 2014 por empreendedores sociais nascidos e
criados em comunidades de baixa renda. Formados em direito, comunicação,
arquitetura, administração e meio ambiente, eles compõem a primeira geração
de suas famílias com formação superior. Por meio do PIPA, o FA.VELA promove
a inclusão social e econômica dos moradores da comunidade, promovendo o
desenvolvimento de capacidades e acesso a oportunidades de crescimento pessoal
e profissional.

ALTO!”

www.maisfavela.org

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Fa.Vela pretende:

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

• Oferecer educação empreendedora para 20 jovens e adultos;
• 40 horas de aulas presenciais com temas como marketing, administração
financeira e gestão de negócios;
• 12 horas de mentorias individuais para cada empreendedor, além de visitas
técnicas para ajudá-los a modelar seus planos de negócios;
• Gerar emprego e renda.

20

microempreendedores
com planos de negócios sustentáveis

240

horas
de mentorias individuais

10

pequenos negócios
acelerados

“

Iniciativas de educação empreendedora têm o potencial de
dinamizar territórios, como o do Morro do Papagaio.
João Souza, Fundador, FA.VELA

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2016
INSTITUTO DE PERMACULTURA
ECOVIDA SÃO MIGUEL
PERMACULTURA NO VALE DO JEQUITINHONHA:
AGROECOLOGIA E EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE BASE
COMUNITÁRIA

Promoção da permacultura e uso de tecnologias ecológicas
sustentáveis de baixo custo e alto impacto social
Antes de ser deflagrada a atual crise de recursos hídricos no país, permacultores
de todo o mundo já atuavam na chamada “revolução silenciosa”, transformando
espaços desérticos em áreas verdes. Os sistemas de produção autossustentáveis
baseados em energias renováveis, sistemas de captação de água, recuperação de
solos e aproveitamento de matéria orgânica, podem ser adaptados à realidade de
cada comunidade, como modelo de desenvolvimento.
Criado em 2000, o Instituto de Permacultura da EcoVIDA São Miguel tem como
objetivo recuperar e conservar os ecossistemas, incentivando o uso moderado
dos recursos naturais e estimulando a formação de redes solidárias. Com o
projeto, vai atuar nas comunidades de São Gonçalo do Rio das Pedras e região,
onde mora grande parte da população em extrema pobreza de Minas Gerais,
promovendo atuação sustentável e produtiva, equilibrada e em harmonia com a
natureza.

www.ecovidasaomiguel.org

SÃO GONÇALO DO RIO DAS PEDRAS

IMPACTO

MINAS GERAIS

Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto busca:
• Oferecer sistemas domiciliares de geração de energia elétrica, bombeamento
hidráulico e banheiro seco;
• Implantar sistemas de bioconstrução e ecossaneamento;
• Realizar oficinas de agroecologia e produção sustentável de alimentos e
intercâmbios com agricultores;
• Realizar oficinas de permacultura para 10 crianças.

seguranca alimentar
no Vale do Jequitinhonha

10

crianças
educadas em Permacultura

difusão de tecnologias
sociais sustentáveis

“

Aprendemos que a melhor metodologia é ouvir primeiro e falar depois.
Nossa estratégia de aproximação privilegia a inserção na realidade local.
Equipe do Instituto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2016
AEDAS - ASSOCIAÇÃO
ESTADUAL DE DEFESA
AMBIENTAL E SOCIAL
PROMOÇÃO DA AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS
ATINGIDOS PELA BARRAGEM EM MARIANA
www.facebook/mabminas

Garantir o direito à plena reparação de perdas às famílias ribeirinhas
atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG
Com o rompimento da barragem do Fundão no município de Mariana, a lama
destruiu casas, infertilizou terras e acabou com vidas. O trabalho da AEDAS é manter
as famílias organizadas para que haja protagonismo e autonomia das mesmas nos
processos de negociação com o governo e a empresa responsável pelo desastre.
Com mais 30 anos de experiência em apoio à população atingida por barragens,
a AEDAS está desde o dia seguinte à catastrofe auxiliando os moradores da
região. A organização auxilia mais de 30 mil famílias atingidas por barragens em
Minas Gerais, atendendo a agricultores, povos indígenas, ribeirinhos, pescadores,
garimpeiros, remanescentes de quilombos e populações urbanas. O objetivo é
defender os direitos das famílias atingidas e garantir um plano de negociação
coletiva no momento da criação de grandes empreendimentos e início de danos
ambientais, visando a reparação justa em habitação, fundiários, saneamento,
transporte e estradas, educação, saúde etc.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, AEDAS pretende:

BELO HORIZONTE E MARIANA
MINAS GERAIS

garantir às famílias atingidas o

direito à plena reparação

• Executar diagnóstico das perdas e danos dos atingidos pela barragem;
• Acompanhar e orientar a população ribeirinha atingida diretamente pelo
rompimento da Barragem do Fundão para garantir o direito à plena reparação das
perdas das famílias;
• Promover informação e auto-organização das famílias atingidas;
• Garantir negociação coletiva na reparação plena das famílias atingidas;
• Formação de coletivos de 5 a 20 famílias em grupos de base, que são as células
fundamentais no levantamento e participação popular na reparação de danos.

dos danos

cerca de

700

pessoas beneficiadas
indiretamente

acompanhamento e
orientação
à população ribeirinha
diretamente atingida

“

A queda da barragem foi um trauma muito grande para a população. Acabou com o

comércio, com a produção de leite, e hoje nós sonhamos em ter a nossa cidade de volta.
Sérgio Papagaio, Morador do Distrito de Bento Rodrigues em Mariana

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2016
ASSOCIAÇÃO ARQUITETOS
SEM FRONTEIRAS – ASF
BRASIL

Atendimento às famílias atingidas no município de Mariana,
potencializando a participação delas no processo de reconstrução
comunitária.

ASSESSORIA TÉCNICA ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS
PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA

www.semfronteirasbrasil.wix.com/asfbrasil

Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão derramou cerca de
40 bilhões de litros de lama ao longo dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce,
gerando graves consequências para as comunidades margeadas pelos rios. Em
Mariana, Minas Gerais, o subdistrito de Bento Rodrigues e o povoado de Paracatu de
Baixo foram destruídos, deixando centenas de famílias desabrigadas.
A ASF Brasil é uma organização que desenvolve projetos socioambientais desde
2003, capacitando pessoas que residem em habitações inadequadas para reformar
suas próprias casas. A proposta tem como objetivo assessorar as famílias atingidas
de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo por meio de atendimento continuado,
potencializando sua participação no processo de reconstrução comunitária.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a ASF pretende:
MARIANA
MINAS GERAIS

• Aumentar a participação dos moradores nos encontros para discussão da
realocação;
• Aumentar o grau de informação a respeito dos terrenos para realocação;
• Tradução da linguagem técnica em linguagem acessível a todos os envolvidos,
valorizando os saberes dos moradores;
• Maior autonomia e decisão nos processos de reconstrução comunitária, para que
esta reflita as demandas e desejos dos moradores.

350

moradores
atingidos assessorados

autonomia nos processos
de reconstrução
comunitária

valorização dos saberes
dos moradores

“

O principal objetivo é criar meios para conseguir a efetiva
participação dos moradores nas tomadas de decisões
Ananda Martins, Arquitetos Sem Fronteiras

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2016
CÁRITAS DIOCESANA DE
GOVERNADOR VALADARES
ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE
MOVIMENTOS SOCIAIS NA DEFESA DA BACIA DO
RIO DOCE
www.facebook.com/caritasdiocesanagovernadorvaladares

Fortalecimento Comunitário para a recuperação humana, social e
ambiental da região do Rio Doce
A Bacia do Rio Doce vem sofrendo com os impactos do aquecimento global,
da diminuição caudal do rio, da falta de chuva e com a degradação ambiental
provocada pela atividade extrativista de minério há muito tempo. Não há
fiscalização ambiental efetiva da atividade nem de estoques de resíduos da
mineração na região. Com o rompimento da barragem de Mariana a onda de
lama percorreu mais de 700 km até chegar ao Espírito Santo, afetando milhares
de pessoas.
Fundada há 60 anos, a Cáritas Brasileira promove iniciativas de economia
solidária, segurança alimentar e atividades emergenciais. O objetivo do projeto é
capacitar lideranças locais para atuarem na fiscalização, denúncia e elaboração
de propostas em defesa da Bacia do Rio Doce e da população afetada pela
catástrofe.

GOVERNADOR VALADARES
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o Cáritas propõe:

beneficiar indiretamente

380 mil

• Articular e fortalecer a rede de movimentos sociais e lideranças locais,
especialmente mulheres, com capacitação, ações de denúncia e elaboração de
propostas;
• Incentivar a atuação da rede de movimentos sociais nas políticas públicas de
recuperação do Rio Doce;
• Acompanhar e monitorar as ações do Ministério Público, dos órgãos do
governo e das empresas na atenção às populações atingidas, cobrando
responsabilidades pelo crime ambiental;
• Propor soluções coletivas para a recuperação da Bacia do Rio Doce, para o
problema da diminuição da água e deterioração do Meio Ambiente.

pessoas

estimular o engajamento cívico
da população afetada

na reivindicação de seus
direitos

controle social
e garantia de transparência
nas negociações

“

Estamos tentando ajudar as pessoas de Valadares a melhorar as condições de vida e o nosso rio. O
que aconteceu foi uma catástrofe, ficar sem água tem sido um grande problema para todos nós.
Flávia Finhani, Vice-Presidente da Cáritas

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2016
COLETIVO MICA – MÍDIA,
IDENTIDADE, CULTURA E ARTE
POLIFONIA – O DIREITO À COMUNICAÇÃO É
UNIVERSAL

Comunicação para garantia e promoção
de direitos em Mariana, MG
Mariana é um município com cerca de 60 mil habitantes que não dispõe de
serviços urbanos elementares, como rede de esgoto adequada e tratamento de
água, a ponto de não haver cobrança de consumo de água na cidade. A situação
de desinformação torna-se sério obstáculo na negociação sobre a cobertura de
direitos básicos face às perdas e prejuízos provocados pelo desastre ambiental.

www.coletivomica.org

Fundado por ex-alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro
Preto, o Coletivo MICA tem como objetivo contribuir para emancipação humana
por meio de ações ligadas à comunicação social. O direito à comunicação é um
dos pilares da democracia e o MICA entende que é necessário trabalhar para que
as populações mais vulneráveis se conscientizem que este é um direito essencial e
passem a exercê-lo.
MARIANA
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio do Fundo Minas, o Coletivo pretende:
• Trabalhar com 100 estudantes das 9 escolas públicas do município de Mariana
para instrumentalizá-los a compreender, refletir e comunicar suas necessidades e
direitos enquanto cidadãos;
• Elaborar material didático, em formato audiovisual e impresso, para dar suporte
às oficinas de leitura crítica de mídia;
• Realizar oficinas de vivências com jovens moradores dos bairros e distritos
marianenses.

comunicação
como ferramenta de promoção e

garantia de direitos

100
alunos

compreendendo e comunicando
seus direitos

valorização da identidade
e da cultura
por meio da Comunicação

“

O que queremos para o Brasil e para os jovens desse projeto é que eles tenham consciência do direito
à comunicação, da liberdade de expressão e que eles entendam que são sujeitos ativos no processo
de construção de valores culturais, de identidade e de acesso aos direitos.

Yara Diniz, Líder do Coletivo Mica

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2016
COLETIVO UM MINUTO DE
SIRENE
JORNAL “A SIRENE”

Memória e História dos atingidos pelo rompimento
da barragem de Mariana
A passagem dos rejeitos da barragem de Fundão pelos distritos da cidade de
Mariana deixou inúmeras consequências, entre elas, a separação de famílias e
vizinhos atingidos por diferentes bairros do município. A mudança do espaço e das
circunstâncias em que vivem trouxe a necessidade de repensar a própria maneira de
se comunicar.
Para contribuir com a autonomia e dar voz as famílias atingida, o jornal A Sirene foi
lançado em fevereiro de 2016. Com assessoria de professores e alunos do curso de
jornalismo do ICSA/UFOP, o jornal é uma ferramenta de preservação da memória e
da história das famílias atingidas, além de um instrumento para promover o direito à
comunicação.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Coletivo Um Minuto de Sirene pretende:

MARIANA
MINAS GERAIS

• Capacitar as famílias atingidas para que possam contar suas próprias histórias
• Realizar, em parceria com o Coletivo MICA, 4 oficinas de leitura crítica de mídia,
direito à comunicação, mídias sociais e fotografia.

10.000
leitores
por edição

4

oficinas de leitura
crítica e comunicação

80

moradores
capacitados

“

A luta pelo direito à comunicação me motiva e me emociona. Saber que
teremos como ampliar as nossas ações me deixa extremamente grato.
Gustavo Nolasco, Jornalista e Editor, A Sirene

“

